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Abstak: Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan dengan menggunakan rasio 
CAMELS pada bank syariah yang berstatus sebagai bank devisa, dilakukan dengan cara 
menilai rasio dari masing-masing aspek  yaitu Capital (Permodalan), Asset Quality 
(KualitasAset), Management (Manajemen), Earning (Rentabilitas), Liquidity (Likuiditas) 
danSensitivity to Market Risk (Sensitivitas terhadap resiko pasar) atau disingkat dengan istilah 
CAMELS. CAMELS merupakan  faktor yang sangat menentukan dalam menilai tingkat 
kesehatan bank. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini  adalah tiga Bank Syariah yang berstatus 
sebagai Bank Devisa yang diambil dengan purposive sampling method dari populasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia 
termasuk dalam peringkat yang baik berada pada peringkat komposit dua dengan skor sebesar 
44,254%..Bank Syariah Mandiri termasuk dalam peringkat yang sangat baik berada pada 
peringkat komposit satu dengan skor sebesar 45,753%. Bank Syariah Mega Indonesia 
termasuk dalam kategori baik berada pada peringkat komposit dua, dengan skor sebesar 
44,945%. 

 

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Rasio CAMELS dan Kinerja Keuangan. 
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PENDAHULUAN 

Bank merupakan suatu lembaga yang 
berperan sebagai perantara keuangan 
(financial intermediary) antara pihak-pihak 
yang memiliki dana (surplus unit) dengan 
pihak-pihak yang memerlukan dana (defisit 
unit) serta sebagai lembaga yang berfungsi 
memperlancar aliran lalu lintas pembayaran. 

Menurut Hastalona (2008) dan 
Amalia (2010) kinerja keuangan merupakan 
hal penting yang harus dicapai  oleh  setiap  
perusahaan  termasuk perbankan, karena 
kinerja keuangan tersebut merupakan  
cerminan  dari  kemampuan perusahaan  
dalam  mengelola  dan mengalokasikan  
sumber  dayanya. Perkembangan  perbankan  
saat  ini  ditandai dengan  membaiknya  
kesehatan  perbankan, namun  fungsi  
intermediasinya  belum  pulih. Tingkat  
kesehatan  bank  dapat  dilihat  dari 
bagaimana kinerja suatu bank. 

 Potensi pertumbuhan perbankan 
syariah di Indonesia sangat tinggi. Bahkan 
pertumbuhanya lebih tinggi dibanding 
dengan rata-rata pertumbuhan aset 
perbankan secara keseluruhan. Penabung 
aktif di bank syariah terus berkembang dari 
tahun ke tahun. Perkembangan asset 
perbankan syariah meningkat sangat 
signifikan dari akhir tahun 2011 sampai 
dengan akhir tahun 2012 sebesar lebih dari 
33,37%. Penghimpunan dana dan 
pembiayaan mencapai peningkatan sebesar 
41,84% dan 22,74%.Jika dilihat dari rasio 
pembiayaan yang disalurkan dengan 
besarnya dana pihak ketiga (DPK) yang 
dinyatakan dengan nilai Financing to 
Deposit Ratio (FDR), maka bank syariah 
memiliki rata-rata FDR sebesar 97,65%. 
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya 
dan tahun sesudahnya, pada tahun 2010 
Financing to Defosit Ratio perbankan 
syariah lebih dari 100%. Tingginya tingkat 
FDR tersebut karena pembiayaan yang 
disalurkan selama bulan Maret-November 
2010 lebih besar dari Dana Pihak Ketiga 
(DPK), meskipun pembiayaan yang 

disalurkan lebih besar dari DPK, tetapi 
tingkat kegalalan bayar atau yang dinyatakan 
dalam Non Performing Financing (NPF) 
ternyata lebih sedikit dari periode tahun 
2006-2007, yakni hanya sebesar 3,95%, 
masih dibawah batas ketentuan minimal 
sebesar 5%. Artinya bank syariah betul betul 
menjalankan fungsinya sebagai lembaga 
intermediasi keuangan dengan tidak 
mengabaikan prinsip kehati-hatian. Selain itu 
juga, secara keseluruhan perbankan syariah 
relatif lebih sehat. 

Ada beberapa metode yang dapat 
digunakan untuk mengukur kinerja bank 
syariah dan salah satunya adalah Peraturan 
Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 yang 
dalam penilaiannya menggunakan 
pendekatan CAMELS (Capital, Asset, 
Management,  Earning,  Liquidity  dan  
Sensitivity  Market  Risk).  Ini  merupakan 
alat ukur resmi yang telah ditetapkan oleh 
Bank Indonesia untuk menghitung kesehatan 
bank syariah di Indonesia. Dalam penelitian 
ini penulis menganalisis kinerja dari aspek 
keuangan dan manajemen yang terdiri dari  
Capital, Asset, Management, Earning, 
Liquidity dan Sensitivity Market Risk. Rasio-
rasio yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah rasio Kewajiban Penyediaan Modal 
Minimum (KPMM), rasio Kualitas Aktiva 
Produktif (KAP), Net Profit Margin (NPM), 
rasio Net Operating Margin (NOM), rasio 
Short Term Mismatch (STM) dan rasio 
Sensitivitas Terhadap Resiko Pasar (MR). 
Bank syariah yang berstatus sebagai bank 
devisa merupakan bank yang dapat 
melakukan transaksi ke luar negeri sehingga 
kinerja bank syariah devisa merupakan tolak 
ukur penilaian masyarakat yang 
menggunakan jasa bank syariah devisa. 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 
kinerja keuangan bank syariah yang 
berstatus sebagai bank devisa periode 2008-
2011 dengan menggunakan pendekatan 
CAMELS. 

Bank. “Bank dapat didefinisikan sebagai 
badan usaha yang kegiatan utamanya adalah 

2



Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Menggunakan Pendekatan CAMELS  (Desy Nur Pratiwi)  
 

menerima simpanan dari masyarakat dan 
atau dari pihak lainnya, kemudian 
mengalokasikan kembali untuk memperoleh 
keuntungan serta menyediakan jasa-jasa 
dalam lalu lintas pembayaran (Dahlan: 
1999)”.Sedangkan pengertian Bank 
berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 adalah 
“Bank sebagai badan usaha yang 
menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain 
dalam rangka meningkatkan taraf hidup 
orang banyak”. Secara umum dengan 
diundangkannya UU No. 10 tahun 1998 
tersebut posisi bank yang menggunakan 
sistem bagi hasil atau bank atas dasar prinsip 
syariah secara tegas telah diakui oleh UU. 

Laporan Keuangan. Menurut IAI 
(2009;PSAK No.1), Laporan Keuangan 
merupakan hasil dari proses atas sejumlah 
transaksi yang diklasifikasikan sesuai sifat 
dan fungsinya. Laporan Keuangan disusun 
dan disajikan sekurang- kurangnya satu 
tahun sekali untuk memenuhi kebutuhan 
sejumlah besar pengguna laporan Keuangan. 

Menurut Baridwan (1992:17), Laporan 
Keuangan merupakan ringkasan dari suatu 
proses pencatatan, merupakan ringkasan dari 
transaksi-transaksi keuangan selama tahun 
yang bersangkutan. 

Dalam Laporan Keuangan termuat 
beberapa informasi-informasi jumlah 
kekayaan (aset) dan jenis- jenis kekayaan 
yang dimiliki (disisi aset). Kemudian juga 
akan tergambar kewajiban jangka pendek 
maupun jangka panjang serta ekuitas (modal 
sendiri) yang dimilikinya. Informasi-
informasi yang memuat dalam laporan 
keuangan disebut neraca. 

Laporan keuangan juga memberikan 
informasi tentang hasil-hasil usaha yang 
diperoleh bank dalam suatu periode tertentu 
dan biaya-biaya atau beban yang dikeluarkan 
untuk memperoleh hasil tersebut. Informasi 
ini akan termuat dalam laporan laba rugi. 
Dalam Laporan Keuangan Bank juga 
memberikan informasi tentang arus kas. 

Tingkat Kesehatan Bank. Tingkat 
kesehatan bank merupakan hasil penilaian 
kualitatif atas berbagai aspek yang 
berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja 
suatu bank melalui penilaian faktor 
permodalan, kualitas aset, manajemen, 
rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas 
terhadap resiko pasar.Penilaian terhadap 
faktor- faktor tersebut dilakukan melalui 
penilaian kuantitatif dan atau kualitatif 
setelah mempertimbangkan unsur jugmen 
yang didasarkan atas materialitas dan 
signifikansi dari faktor-faktor penilai serta 
pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi 
industri perbankan dan perekonomian 
nasional.(SE No.6/23/DPNP Jakarta,31 Mei 
2004). 

Berdasarkan undang-undang No. 10 
tahun 1998 tentang perbankan tercantum 
dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi “ Bank 
wajib memelihara tingkat kesehatan sesuai 
dengan ketentuan kecukupan modal,  
kualitas aset, kualitas manajemen, 
rentabilitas dan aspek lain yang berhubungan 
dengan usaha bank dan wajib melakukan 
kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-
hatian. 

Rasio CAMELS. Perhitungan  kinerja  
keuangan  bank  syariah  menurut  Peraturan  
Bank  Indonesia No. 9/1/PBI/2007 Tentang 
Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 
Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, adalah 
sebagai berikut:  

A. Rasio permodalan (Capital) 

Rasio  permodalan  ini  berfungsi  untuk  
mengukur  kemampuan bank dalam 
menyerap kerugian-kerugian yang tidak 
dapat dihindari, dapat pula digunakan untuk 
mengukur besar-kecilnya kekayaan bank 
tersebut atau kekayaan yang dimiliki oleh 
para pemegang sahamnya. 

B. Rasio kualitas aktiva produktif 
(KAP) 

Rasio  ini  digunakan  untuk  mengetahui  
kualitas  aktiva  produktif,  yaitu penanaman  
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dana  bank  dalam  rupiah  atau  valuta  asing  
dalam  bentuk  kredit, surat berharga, 
penempatan pada bank lain dan penyertaan. 

C. Rasio Manajemen (Management) 

Manajemen  merupakan  kemampuan 
dari  manajemen  perusahaan  perbankan 
dalam  mengendalikan  operasinya  ke  
dalam maupun  ke  luar. 

D. Rasio rentabilitas (earning) 

Rasio  rentabilitas  merupakan  alat  
untuk  menganalisis  atau  mengukur tingkat 
efisiensi usaha dan kemampuan bank dalam 
menghasilkan laba. 

E. Rasio likuiditas (liquidity) 

Rasio likuiditas digunakan untuk 
menganalisis kemampuan bank dalam 
memenuhi kewajiban-kewajibannya. Suatu 
bank dinyatakan likuid apabila bank tersebut 
dapat memenuhi kewajiban hutangnya, dapat 
membayar kembali semua simpanan 
nasabah, serta dapat memenuhi permintaan 
kredit yang diajukan tanpa terjadi 
penangguhan. 

F. Sensitivias terhadap resiko pasar 
(sensitivity to market risk) 

Penilaian  sensitivitas  atas  risiko  pasar  
dimaksudkan  untuk  menilai kemampuan 
keuangan bank dalam mengantisipasi 
perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh 
pergerakan nilai tukar. Penilaian sensitivitas 
atas risiko pasar dilakukan  dengan  menilai  
besarnya  kelebihan  modal  yang digunakan  
untuk menutup risiko bank dibandingkan 
dengan besarnya risiko kerugian yang timbul 
dari pengaruh perubahan risiko pasar. 

Penelitian Terdahulu. Penelitian yang 
dilakukan Muslikhah (2007) tentang tingkat 
kesehatan dan kegagalan pada perbankan 
umum swasta nasional dengan metode 
CAMELS (Capital, Asset, Manajemen, 
Earning, Liquidity, Sensitivity to Market 
Risk) diperoleh 6 bank yaitu BCA, Lippo, 

Mega, Niaga, Panin, Permata. Dapat 
diperoleh kesimpulan bahwa terjadi 
perubahan komposit tahun 2004 – 2005 yaitu 
bank BCA, Mega, Niaga, dan Panin. Dan 
yang tidak mengalami perubahan komposit 
adalah bank Lippo dan Permata tetap pada 
PK-3 yaitu cukup baik. 

Penelitian Kusumo (2008) yang 
melakukan penelitian pada Bank Syariah 
Mandiri tahun 2002 sampai 2007, penelitian 
ini dilakukan untuk menilai kinerja keuangan 
yang diukur dengan CAMELS. Hasil 
penelitian ini menunjukkan kinerja keuangan 
yang sangat bagus, tetapi rasio terhadap 
resiko pasar (Market Risk) menunjukkan 
kinerja yang sangat buruk karena rata- rata 
MR BSM hanya 1%. 

METODE PENELITIAN 

Jenis dan Sumber Data 

Penelitian yang digunakan penulis adalah 
penelitian deskriptif, maksudnya penelitian 
terhadap fenomena atau populasi untuk 
menjelaskan karakteristik masalah yang ada 
tingkat eksplanasinya,mengacu pada data 
berupa angka-angka sehingga hal ini 
dikategorikan dalam penelitian yang bersifat 
kuantitatif. Sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder 
yang didapat dari laporan yang 
dipublikasikan Bank Indonesia 
(http://www.bi.go.id) dan laporan  keuangan 
publikasi pada website masing-masing bank. 

Dalam penelitian ini metode analisis 
datanya menggunakan pendekatan CAMELS 
menurut peraturan Bank Indonesia 
No.9/1/PBI/2007, sebagai berikut: 

1. Permodaan(solvability)

 

Dimana:  
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M tier1  : Modal inti 

M tier2  : Modal pelengkap 

M tier3  : Modal pelengkap tambahan 

Penyertaan  : Penanaman dana Bank 
dalam bentuk saham pada perusahaan 
yang bergerak di bidang keuangan 
syariah atau jenis transaksi tertentu 
berdasarkan  prinsip  syariah  yang  
berakibat  Bank  memiliki  atau akan 
memiliki saham pada perusahaan yang 
bergerak di bidang keuangan syariah. 

ATMR  : Aktiva Tertimbang Menurut 
Risiko 

Kriteria penilaian peringkat:  

 Peringkat 1 = KPMM ≥ 12% 
 Peringkat 2 = 9% ≤ KPMM < 12% 
 Peringkat 3 = 8% ≤ KPMM < 9% 
 Peringkat 4 = 6% < KPMM < 8% 
 Peringkat 5 = KPMM ≤ 6% 

Kriteria penetapan peringkat faktor 
permodalan:  

1. Peringkat 1,  mencerminkan tingkat  
modal  secara signifikan  berada  
lebih tinggi dari ketentuan KPMM 
yang berlaku dan diperkirakan tetap 
berada di tingkat ini untuk 12 (dua 
belas) bulan mendatang. 

2. Peringkat 2, mencerminkan tingkat 
modal berada lebih tinggi dari 
ketentuan KPMM  yang  berlaku  
dan  diperkirakan  tetap  berada  di  
tingkat  ini  serta membaik dari 
tingkat saat ini untuk 12 (dua belas) 
bulan mendatang. 

3. Peringkat 3, mencerminkan tingkat 
modal berada sedikit diatas atau 
sesuai dengan ketentuan KPMM 
yang berlaku dan diperkirakan tetap 
berada pada tingkat ini selama 12 
(dua belas) bulan mendatang. 

4. Peringkat 4, mencerminkan tingkat 
modal sedikit dibawah ketentuan 
KPMM yang berlaku dan 

diperkirakan mengalami perbaikan 
dalam 6 (enam) bulan mendatang. 

5. Peringkat 5, mencerminkan tingkat 
modal berada lebih rendah dari 
ketentuanKPMM  yang  berlaku  
dan  diperkirakan  tetap  berada  di  
tingkat  ini  atau menurun dalam 6 
(enam) bulan mendatang. 

2. Rasio kualitas aktiva produktif 
(KAP) 

 

Dimana:  
1.APYD: Aktiva Produktif yang 

Diklasifikasikan, meliputi:  
-  25% dari aktiva produktif yang 

digolongkan Dalam Perhatian 
Khusus. 

-  50% dari aktiva produktif yang 
digolongkan Kurang Lancar. 

-  75% dari aktiva produktif yang 
digolongkan Diragukan. 

-  100% dari aktiva produktif yang 
digolongkan Macet. 

2.  Aktiva  Produktif  :  Penanaman  
bank  dalam  bentuk  kredit,  
surat  berharga, penyertaan dan 
penanaman lainnya yang 
dimaksudkan untuk 
memperoleh penghasilan. 

 Kriteria penilaian peringkat:  
Peringkat 1 = KAP > 0,99 
Peringkat 2 = 0,96< KAP ≤ 0,99 
Peringkat 3 = 0,93< KAP ≤ 0,96 
Peringkat 4 = 0,90< KAP ≤ 0,93 
Peringkat 5 = KAP ≤ 0,90 
Kriteria penetapan peringkat faktor 
kualitas aset produktif:  
1.Peringkat 1, mencerminkan 

kualitas aset sangat baik dengan 
risiko portofolio yang sangat 
minimal. Kebijakan dan prosedur 
pemberian pembiayaan dan 
pengelolaan resiko dari 
pembiayaan telah dilaksanakan 
dengan sangat baik dan  sesuai  
dengan  skala  usaha  bank,  serta  
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sangat  mendukung  kegiatan 
boperasional yang aman dan 
sehat dan didokumentasikan dan 
diadministrasi kan dengan sangat 
baik.  

2. Peringkat 2, mencerminkan 
kualitas aset baik namun terdapat 
kelemahan yang tidak signifikan. 
Kebijakan dan prosedur 
pemberian pembiayaan dan 
pengelolaan resiko dari 
pembiayaan telah dilaksanakan 
dengan baik dan sesuai dengan 
skala usaha bank, serta 
mendukung kegiatan operasional 
yang aman dan sehat dan 
didokumentasikan dan 
diadministrasikan dengan baik. 

3. Peringkat 3, mencerminkan 
kualitas aset cukup baik namun 
diperkirakan akan mengalami 
penurunan apabila tidak 
dilakukan perbaikan. Kebijakan 
dan prosedur pemberian 
pembiayaan dan pengelolaan 
resiko dari pembiayaan telah  
dilaksanakan  dengan  cukup  
baik  dan  sesuai  dengan  skala  
usahabank,  namun  masih  
terdapat  kelemahan  yang  tidak  
signifikan  dan  atau 
didokumentasikan dan 
diadministrasikan dengan cukup 
baik. 

4.Peringkat 4, mencerminkan 
kualitas aset kurang baik dan 
diperkirakan akan mengancam 
kelangsungan hidup bank apabila 
tidak dilakukan perbaikan secara  
mendasar. Kebijakan  dan  
prosedur  pemberian  pembiayaan  
dan pengelolaan  resiko  dari  
pembiayaan  dilaksanakan  
dengan  kurang  baik dan atau 
belum sesuai dengan skala usaha 
bank, serta terdapat kelemahan 
yang  signifikan  apabila  tidak  
segera  dilakukan  tindakan  
korektif  dapat membahayakan 

kelangsungan usaha bank dan 
atau didokumentasikan dan 
diadministrasikan dengan tidak 
baik. 

5.Peringkat  5,  mencerminkan  
kualitas  aset  tidak  baik  dan  
diperkirakan kelangsungan hidup 
bank sulit untuk dapat 
diselamatkan. Kebijakan dan 
prosedur pemberian pembiayaan 
dan pengelolaan resiko dari 
pembiayaan dilaksanakan dengan 
tidak baik dan atau tidak sesuai 
dengan skala usaha bank, serta  
terdapat  kelemahan  yang  sangat  
signifikan  dan  kelangsungan 
usaha bank sulit untuk dapat 
diselamatkan dan atau 
didokumentasikan dan 
diadministrasikan dengan tidak 
baik. 

3. Rasio Manajemen (Management) 

 
Dimana: 
- NPM: Net Profit margin 
- NI : Net Income atau  laba bersih 
- OI : Operating Income atau laba 

usaha 
Kriteria penilaian peringkat: 
Peringkat 1 = NPM ≥ 100% 
Peringkat 2 = 80% ≤ NPM < 100% 
Peringkat 3 = 65% ≤ NPM < 81% 
Peringkat 4 = 51% ≤ NPM < 60% 
Peringkat 5 = NPM < 51% 

Kriteria penetapan peringkat faktor 
manajemen : 
1. Peringkat 1, mencerminkan 

kemampuan manajemen yang 
sangat tinggi untuk mendatangkan 
laba dan menekan biaya- biaya. 

2. Peringkat 2, mencerminkan 
kemampuan manajemen yang 
tinggi untuk mendatangkan laba 
dan menekan biaya- biaya. 

3. Peringkat 3, mencerminkan 
kemampuan manajemen yang 
memadai untuk mendatangkan 
laba dan menekan biaya- biaya. 
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4. Peringkat 4, mencerminkan 
kemampuan manajemen yang 
rendah untuk mendatangkan laba 
dan menekan biaya- biaya. 

5. Peringkat 4, mencerminkan 
kemampuan management yang 
sangat rendah untuk 
mendatangkan laba dan menekan 
biaya- biaya. 

4. Rasio Rentabilitas (earning) 
 

Dimana:  
-  NOM: Net Operating Margin 
-  PO: Pendapatan Operasional 
-  DBH: Distribusi Bagi Hasil 
-  BO: Biaya Operasional 
- Rata-rata Aktiva Produktif: 

merupakan rata-rata aktiva 
produkti 12 bulan terakhir. 

Kriteria penilaian peringkat:  
 Peringkat 1 = NOM > 3% 
 Peringkat 2 = 2% < NOM ≤ 3% 
 Peringkat 3 = 1,5% < NOM ≤ 2% 
 Peringkat 4 = 1% < NOM ≤ 1,5% 
 Peringkat 5 = NOM ≤ 1% 

Kriteria penetapan peringkat faktor 
rentabilitas:  
1.Peringkat  1,  mencerminkan  

kemampuan  rentabilitas  sangat  
tinggi  untuk mengantisipasi  
potensi  kerugian  dan  
meningkatkan  modal. 
Penerapanprinsip akuntansi, 
pengakuan pendapatan, 
pengakuan biaya dan pembagian 
keuntungan (profit distribution) 
telah dilakukan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

2.Peringkat  2, mencerminkan  
kemampuan  rentabilitas  tinggi 
untuk mengantisipasi  potensi  
kerugian  dan  meningkatkan  
modal.  Penerapan prinsip 
akuntansi, pengakuan 
pendapatan, pengakuan biaya 
dan pembagian keuntungan 
(profit distribution) telah 

dilakukan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

3.Peringkat  3,  mencerminkan  
kemampuan  rentabilitas  cukup  
tinggi  untuk mengantisipasi  
potensi  kerugian  dan  
meningkatkan  modal.Penerapan 
prinsip akuntansi, pengakuan 
pendapatan, pengakuan biaya 
dan pembagian keuntungan  
(profit distribution)  belum  
sesuai  dengan  ketentuan  yang 
berlaku. 

4.Peringkat  4,  mencerminkan  
kemampuan  rentabilitas  rendah  
untuk mengantisipasi  potensi  
kerugian  dan  meningkatkan  
modal.  Penerapan prinsip 
akuntansi, pengakuan 
pendapatan, pengakuan biaya 
dan pembagian keuntungan  
(profit distribution)  belum  
sesuai  dengan  ketentuan  yang 
berlaku. 

5.Peringkat 5, mencerminkan 
kemampuan rentabilitas sangat 
rendah untuk mengantisipasi  
potensi  kerugian  dan  
meningkatkan  modal. 
Penerapan prinsip akuntansi, 
pengakuan pendapatan, 
pengakuan biaya dan pembagian 
keuntungan  (profit  distribution)  
tidak  sesuai  dengan  ketentuan  
yang berlaku. 

5. Rasio likuiditas (liquidity) 
 

Dimana:  
-  STM: Short Term Mismatch 
-  Aktiva Jangka Pendek: aktiva 

likuid kurang dari 3 bulan selain 
kas SWBI dan Surat Berharga 
Syariah Negara (SBSN). 

- Kewajiban Jangka Pendek: 
kewajiban likuid kurang dari 3 
bulan 

Kriteria penilaian peringkat:  
Peringkat 1 = STM > 25% 
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Peringkat 2 = 20% < STM ≤ 25% 
Peringkat 3 = 15% < STM ≤ 20% 
Peringkat 4 = 10% < STM ≤ 15% 
Peringkat 5 = STM ≤ 10% 

 
Kriteria penetapan peringkat faktor 
likuiditas:  

1.Peringkat 1, mencerminkan 
kemampuan likuiditas bank untuk 
mengantisipasi kebutuhan  
likuiditas  dan  penerapan  
manajemen  risiko  likuiditas  
sangat kuat. 

2.Peringkat 2, mencerminkan 
kemampuan likuiditas bank untuk 
mengantisipasi kebutuhan 
likuiditas dan penerapan 
manajemen risiko likuiditas kuat. 

3.Peringkat 3, mencerminkan 
kemampuan likuiditas bank untuk 
mengantisipasi kebutuhan 
likuiditas dan penerapan 
manajemen risiko likuiditas 
memadai. 

4.Peringkat 4, mencerminkan 
kemampuan likuiditas bank untuk 
mengantisipasi kebutuhan 
likuiditas dan penerapan 
manajemen risiko likuiditas 
lemah. 

5.Peringkat 5, mencerminkan 
kemampuan likuiditas bank untuk 
mengantisipasi kebutuhan  
likuiditas  dan  penerapan  
manajemen  risiko  likuiditas  
sangat lemah. 

6. Rasio sensitivias terhadap resiko 
pasar (sensitivity  to  market risk) 

 
Dimana:  
-  MR: Market Risk 
- Ekses  Modal:  kelebihan  atas  

modal  minimum  yang  ditetapkan  
untuk mengcover risiko pasar 
akibat pergerakan nilai tukar. 

-  Potential  Loss Nilai Tukar: risiko 
kerugian yang timbul akibat 
pergerakan nilai tukar yang 

berlawanan dengan perkiraan bank 
(gap position dari exposure 
banking book valas dikali fluktuasi 
nilai tukar). 

 Kriteria penilaian peringkat:  
 Peringkat 1 =  MR • 12% 
 Peringkat 2 =  10% • MR < 12% 
 Peringkat 3 =  8% • MR < 10% 
 Peringkat 4 =  6% • MR < 8% 
 Peringkat 5 =   MR < 6% 
 Kriteria penetapan peringkat 

faktor sensitivitas terhadap risiko 
pasar:  
1. Peringkat 1, mencerminkan 

risiko sangat rendah, dan 
penerapan manajemen risiko 
pasar efektif dan konsisten. 

2. Peringkat 2, mencerminkan 
risiko relatif rendah, dan 
penerapan manajemen risiko 
pasar efektif dan konsisten. 

3. Peringkat  3,  mencerminkan  
risiko  moderat  atau  tinggi,  
dan penerapan manajemen 
risiko pasar efektif dan 
konsisten 

4. Peringkat  4,  mencerminkan  
risiko  moderat  atau  tinggi,  
dan  penerapan manajemen 
risiko pasar yang kurang 
efektif dan kurang konsisten. 

5. Peringkat  5,  mencerminkan  
risiko  moderat  atau  tinggi,  
dan  penerapan manajemen 
risiko pasar tidak efektif dan 
tidak konsisten. 

Proses  penilaian  peringkat  kinerja  
keuangan  dilaksanakan  dengan 
pembobotan atas nilai peringkat 
faktor permodalan, kualitas aset, 
manajemen, rentabilitas, likuiditas, 
dan sensitivitas terhadap risiko 
pasar.  

Tabel III.1 Bobot Penilaian Kinerja 
Keuangan 
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Sumber: Lampiran Surat Edaran No. 
6/23/DPNP 2004 

Tingkat kesehatan bank umum berdasarkan 
prinsip syariah: 

1. Peringkat 1 : skor > 45% 
2. Peringkat 2 : 35% ≤ skor ≤ 45% 
3. Peringkat 3 : 25% ≤ skor ≤ 35% 
4. Peringkat 4 : 15% ≤ Skor ≤ 25% 
5. Peringkat 5 : 10% ≤ skor ≤ 15% 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Aspek Permodalan. 

 Berdasarkan hasil perhitungan 
KPMM Bank Muamalat Indonesia 
selama empat tahun, ternyata rata-
rata KPMM sebesar 12%, dengan 
demikian posisi KPMM BMI 
menduduki peringkat 1. Peringkat 1 
mencerminkan tingkat modal secara 
signifikan berada lebih tinggi dari 
ketentuan KPMM yang berlaku dan 
diperkirakan tetap berada ditingkat 
ini untuk 12 bulan mendatang. Hasil 
pembobotan nilai aspek permodalan 
sebesar 3%. 

Berdasarkan hasil perhitungan 
KPMM Bank Syariah Mandiri 
selama empat tahun, ternyata rata-
rata KPMM BSM sebesar 12,70%, 
dengan demikian posisi KPMM BSM 
menduduki peringkat 1. Peringkat 1 
mencerminkan tingkat modal secara 
signifikant berada lebihh tinggi dari 
ketentuan KPMM yang berlaku dan 
diperkirakan tetap berada ditingkat 
ini untuk 12 bulan mendatang. Hasil 
pembobotan nilai aspek permodalan 
sebesar 3,175%. 

Berdasarkan hasil perhitungan 
KPMM Bank Syariah Mega 

Indonesia selama empat tahun, 
ternyata rata-rata KPMM sebesar 
12,29%, dengan demikian posisi 
KPMM BSMI menduduki peringkat 
1. Peringkat 1 mencerminkan tingkat 
modal secara signifikant berada lebih 
tinggi dari ketentuan KPMM yang 
berlaku dan diperkirakan tetap berada 
ditingkat ini untuk 12 bulan 
mendatang. Hasil pembobotan nilai 
aspek permodalan sebesar 3,07%. 

 
  Analisis Aspek Aktiva Produktif 

Hasil penilaian terhadap kualitas 
aktiva produktif  Bank Muamalat 
Indonesia selama empat tahun 
memberikan rata-rata sebesar 0,97 
dan menduduki peringkat 2 artinya 
kualitas aset baik namun terdapat 
kelemahan yang signifikant. 
Kebijakan dan prosedur pemberian 
pembiayaan dan pengelolaan resiko 
dari pembiayaan telah dilaksanakan 
dengan baik dan sesuai dengan skala 
usaha bank, serta mendukung 
kegiatan operasional yang aman dan 
sehat dan didokumentasikan dan 
diadministrasikan dengan baik. Hasil 
pembobotan penilaian aspek kualitas 
asset produktif sebesar 24,25%.  

Hasil penilaian terhadap kualitas 
aktiva produktif  Bank Syariah 
Mandiri selama empat tahun 
memberikan rata-rata sebesar 0,97 
dan menduduki peringkat 2 artinya 
kualitas asset baik namun terdapat 
kelemahan yang signifikant. 
Kebijakan dan prosedur pemberian 
pembiayaan dan pengelolaan resiko 
dari pembiayaan telah dilaksanakan 
dengan baik dan sesuai dengan skala 
usaha bank, serta mendukung 
kegiatan operasional yang aman dan 
sehat dan didokumentasikan dan 
diadministrasikan dengan baik. Hasil 
pembobotan penilaian aspek kualitas 
aset produktif sebesar 24,25%. 

Hasil penilaian terhadap kualitas 
aktiva produktif  Bank Syariah Mega 

Rasio Bobot 
Peringkat Permodalan 25% 
Peringkat Kualitas Aktiva Produktif 25% 
Peringkat Manajemen 20% 
Peringkat Rentabilitas 10% 
Peringkat Likuiditas 10% 
Peringkat Sensitivitas terhadap 
Resiko Pasar 10% 
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Indonesia selama emapat tahun 
memberikan rata-rata sebesar 0,97 
dan menduduki peringkat 2 artinya 
kualitas aset baik namun terdapat 
kelemahan yang signifikant. 
Kebijakan dan prosedur pemberian 
pembiayaan dan pengelolaan resiko 
dari pembiayaan telah dilaksanakan 
dengan baik dan sesuai dengan skala 
usaha bank, serta mendukung 
kegiatan operasional yang aman dan 
sehat dan didokumentasikan dan 
diadministrasikan dengan baik. Hasil 
pembobotan penilaian aspek kualitas 
asset produktif sebesar 24,25%. 

 
  Analisis Aspek Manajemen 

Hasil penilaian Bank Muamalat 
Indonesia terhadap aspek manajemen 
selama empat tahun memperoleh 
hasil rata-rata sebesar 69,92% 
sehingga masuk dalam peringkat 3, 
mencerminkan  kemampuan 
manajemen yang memadai untuk 
mendatangkan laba dan menekan 
biaya-biaya. Hasil pembobotan 
penilaian aspek manajemen sebesar 
13,98%. 

Hasil penilaian Bank Syariah 
Mandiri terhadap aspek management 
selama empat tahun memperoleh 
hasil rata-rata sebesar 92,95% 
sehingga masuk dalam peringkat 3, 
mencerminkan kemampuan 
manajemen yang memadai untuk 
mendatangkan laba dan menekan 
biaya-biaya. Hasil pembobotan 
penilaian aspek manajemen sebesar 
14,59%. 

 Hasil penilaian Bank Syariah 
Mega Indonesia terhadap aspek 
manajemen selama empat tahun 
memperoleh hasil rata-rata sebesar 
72,50% sehingga masuk dalam 
peringkat 2, mencerminkan 
kemampuan manajemen yang 
memadai untuk mendatangkan laba 
dan menekan biaya-biaya. Hasil 

pembobot penilaian aspek 
manajemen sebesar 14,50%. 

 
  Analisis Aspek Rentabilitas 

Hasil penilaian terhadap analisis 
rentabilitas Bank Muamalat 
Indonesia melalui perhitungan NOM 
selama empat tahun menghasilkan 
peringkat yang sangat memuaskan 
dengan menduduki peringkat 1 
dengan rata-rata sebesar 9,94% yang 
mencerminkan kemampuan 
rentabilitas sangat tinggi untuk 
mengantisipasi potensi kerugian dan 
meningkatkan modal. Hasil 
pembobotan penilaian aspek 
rentabilitas sebesar 0,99%. 

Hasil penilaian terhadap analisis 
rentabilitas Bank Syariah Mandiri 
melalui perhitungan NOM selama 
empat tahun menghasilkan peringkat 
yang sangat memuaskan dengan 
menduduki peringkat 1 dengan rata-
rata sebesar 21,13% yang 
mencerminkan kemampuan 
rentabilitas sangat tinggi untuk 
mengantisipasi potensi kerugian dan 
meningkatkan modal. Hasil 
pembobotan penilaian aspek 
rentabilitas sebesar 2,113%. 

Hasil penilaian Bank Syariah 
Mega Indonesia terhadap analisis 
rentabilitas melalui perhitungan 
NOM selama empat tahun 
menghasilkan peringkat yang sangat 
memuaskan dngan menduduki 
peringkat 1 dengan rata-rata sebesar 
19,93% yang mencerminkan 
kemampuan rentabilitas sangat tinggi 
untuk mengantisispasi potensi 
kerugian dan meningkatkan modal. 
Hasil pembobotan penilaian aspek 
rentabilitas sebesar 1,993%. 

 
  Analisis Aspek Likuiditas 

Hasil penilaian terhadap aspek 
likuiditas Bank Muamalat Indonesia 
selama empat tahun diperoleh hasil 
rata-rata 10,57% sehingga masuk 
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dalam peringkat 4, mencerminkan 
kemampuan likuiditas bank untuk 
mengantisipasi kebutuhan likuiditas 
dan penerapan manajemen resiko 
likuiditas lemah. Hasil pembobotan 
penilaian aspek Likuiditas sebesar 
1,057%. 

Hasil penilaian Bank Syariah 
Mandiri terhadap aspek likuiditas 
selama empat tahun diperoleh hasil 
rata-rata sebesar 5,42 % sehingga 
masuk dalam peringkat 5, 
mencerminkan kemampuan likuiditas 
bank untuk mengantisipasi kebutuhan 
likuiditas dan penerapan manajemen 
resiko likuiditas sangat lemah. Hasil 
pembobotan penilaian aspek 
likuiditas sebesar  0,542%. 

Hasil penilaian Bank Syariah 
Mega Indonesia terhadap aspek 
likuiditas selama empat tahun 
memperoleh hasil rata-rata sebesar 
0,37% sehingga masuk dalam 
peringkat 5, mencerminkan 
kemampuan likuiditas bank untuk 
mengantisipasi kebutuhan likuiditas 
dan penempatan manajemen resiko 
likuiditas sangat lemah. Hasil 
pembobotan penilaian aspek 
likuiditas sebesar 0,037%. 

 
Analisis Aspek Sensitivitas Atas 
Resiko Pasar 

Hasil penilaian Bank Muamalat 
Indonesia terhadap analisis rasio 
sensitivitas atas resiko Pasar selama 
empat tahun diperoleh rata-rata 
sebesar 9,77% sehingga masuk dalam 
peringkat 3 mencerminkan risiko 
moderat atau tinggi dan penerapan 
manajemen risiko pasar efektif dan 
konsisten. Hasil pembobotan nilai 
aspek sensitivitas atas resiko pasar 
sebesar 0,977%. 

Hasil penelitian Bank Syariah 
Mandiri terhadap analisis Rasio 
sensitivitas atas resiko pasar selama 
empat tahun diperoleh hasil rata-rata 
10,83%  sehingga masuk dalam 

peringkat 2, mencerminkan risiko 
relatif rendah dan penerapan 
manajemen risiko pasar efektif dan 
konsisiten. Hasil pembobotan nilai 
aspek sensitivitas atas resiko pasar 
sebesar 1,083%. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan pengolahan data dan 
analisis kriteria dengan pendekatan 
CAMELS maka dapat disimpulkan 
bahwa dari ketiga bank yakni BMI, 
BSM dan BSMI adalah: 
1. Bank yang masuk kategori baik 

adalah Bank Muamalat Indonesia 
karena mempunyai hasil pembobotan 
penilaian faktor keuangan diatas 25% 
yaitu sebesar 44,262%  dan 
menduduki peringkat dua. 

2. Bank yang masuk kategori sangat 
baik adalah Bank Syariah Mandiri 
karena mempunyai hasil pembobotan 
penilaian faktor keuangan diatas 25% 
yaitu sebesar 45,828% dan 
menduduki peringkat satu. 

3. Bank yang masuk kategori baik 
adalah Bank Syariah Mega Indonesia 
karena mempunyai hasil pembobotan 
penilaian faktor keuangan diatas 25% 
yaitu sebesar 44,948% dan 
menduduki peringkat dua. 
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